
                                                                

   

 
 
 
Objectius: 

• Treballar els continguts curriculars del bloc d’Espai i Forma de 2n 
d’ESO, amb especial atenció a la resolució de problemes geomètrics 
aplicant els teoremes de Tales i Pitàgores i en l’estudi de figures de 
dues i de tres dimensions. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment: 
 
Alumnat de segon curs d’ESO.  

 
Continguts: 
 
Es cobreixen tots els continguts del bloc d’Espai i Forma per a 2n d’ESO, a 
partir d’activitats basades en una col·lecció d’elements de l’ARC,  algunes 
amb aplicacions GeoGebra interactives i altres amb materials manipulables i 
reculls de problemes històrics. 
Alguns llistats de problemes, com el del teorema de Pitàgores a la Xina 
antiga, són apropiatat per atendre la diversitat, i no cal que tot l’alumnat els 
acabi tots. 

 
Competències i processos: 
 
Es treballa significativament la competència lingüística, la competència 
digital i la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Es 
treballen tots els processos de l’àrea de matemàtiques i en especial els de 
raonament i prova i resolució de problemes. 
 
Aspectes didàctics i metodològics: 
 
Els teoremes i relacions s’introdueixen manipulant físicament els objectes, 
per passar a visualitzar-los amb aplicacions interactives creades amb 
GeoGebra, fins arribar a les expressions algebraiques escrites. Els conceptes 
principals es treballen amb problemes relacionats amb objectes quotidians i 
també amb llistes de problemes clàssics extrets de llibres històrics de cultures 
mil·lenàries com la xinesa i la grega.  



                                                                

   

Sumant les hores de cada element, necessitem aproximadament unes 32 hores 
de classe per completar totes les activitats. Es pot seleccionar una part i/o 
escursar algunes activitats o encarregar algunes tasques per fer a casa. 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

 
 

Títol de l’element  Activitat per a l’alumnat Paquet d’activitats 

Raonament visual del 
Teorema de Pitàgores  

El Teorema de Pitàgores 
a la Xina antiga  

El Teorema de Pitàgores 
a la Grècia clàssica 

Triangles rectangles 
(part del Teorema de 
Pitàgores) 

 
 
 
 
 
9h 

La proporcionalitat 
geomètrica  

Semblança  

Triangles rectangles 
(part dels teoremes de 
Thales, del catet i 
l’altura) 

 
 
 
 
9h 

Poliedres 

Poliedres regulars  

Prismes i piràmides 

 
 
 
9h 

Ahmes al S XXI 4h 

Joc dels Vaixells en 
coordenades. 

 
1h 

Història i Etimologia de 
Termes Geomètrics 
(glossari de consulta) 

 

 
 
Puzzles pitagòrics 
manipulatius i digitals. 
 
Llista de problemes de la 
xina antiga. 
 
Activitats interactives 
sobre poliedres. 
 
Llista de probleme 
d’antics papirs egipcis. 
 
Joc per introduir les 
coordenades polars. 
 
 

 
 
Activitats seqüènciades 
en un curs de Moodle i 
presentades per 
paquets SCORM. 
Els alumnes poden 
treballar amb 
documents digitals i 
penjar-los en les 
tasques Moodle. 
També hi ha documents 
per imprimir i treballar 
sense ordinador, 
activitats manipulatives 
i jocs per parelles, així 
com activitats que 
només es poden 
realitzar amb 
ordinador, 
individualment o en 
grups de dos. 
 

 
Aquest itinerari està realitzat en un curs Moodle que us podeu baixar 
d’Alexandria per restaurar-lo en el Moodle del vostre centre: 

{ HYPERLINK "http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=212" } 

 

 


